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Van de redactie 
Terugkijken en vooruitkijken 

 
In deze Kijk op Acht eren we een aantal bijzondere Achtenaren.  
Allemaal zetten zij zich vele jaren zich met hart en ziel in voor hun 
dorp, voor hun sport en / of voor hun dorpsblad. Om maar met dit  
laatste te beginnen: op de kaft ziet u onze onlangs overleden  
dorpsgenoot Jan Vriens. In dit blad treft u een ‘In memoriam’ over 
hem aan. Dat is bijzonder, want dat ziet u niet zo vaak in uw  
dorpsblad. Liever kijkt uw redactie m.b.v. uw kopij vooruit, maar voor 
deze Achtenaar maken we graag een uitzondering. Jan Vriens nam 
namelijk in 1970 samen met enkele anderen het initiatief voor  
dorpsblad ‘Op Acht’, de voorloper van de ‘Kijk op Acht’ die u nu aan 
het lezen bent. Zij zorgden er voor dat er elke maand een ‘Op Acht’  
op alle deurmatten viel. Enkele vrijwilligers en Vriens’ hele gezin (4 
kinderen) hielpen met typen, ‘rapen’, nieten, bezorgen,  
het verzamelen van kopij en de adverteerders.  
 
De allereerste uitgaves van 1970 bevinden zich momenteel in een 
verhuisdoos ergens tussen Acht en Uden, dus zover kunnen we nu 
niet terugkijken. Wel beschikt uw redactie over nummer 1 van  
jaargang 6, uit jawel, januari 1976. Toch ook al weer 46 jaar geleden. 
Al lezende viel het uw redactie op dat sommige dingen in al die jaren 
niet zijn veranderd. Uw redactie (nu 4 personen) typt, verzamelt kopij, 
adverteerders enz. enz. Wel prijzen wij ons gelukkig met een groot 
aantal vaste bezorgers, vele adverteerders en de gestage stroom aan 
kopij die we van u ontvangen. En dankzij de subsidie van de Dorps-
raad en de advertenties is het ‘rapen en nieten’ al vele jaren uitbe-
steed aan een drukkerij.  
 
Een verworvenheid van de ‘nieuwe tijd’ is ook dat u dit blad ook  
digitaal kunt lezen en dat ons dorp al weer geruime tijd een heuse 
website ‘Acht.nl’ heeft. Uw redactie ging er ‘op de koffie’ en daarover 
leest u meer op de middenpagina’s. Wat al die jaren in uw dorpsblad 
niet veranderde zo lijkt het, is het ‘vooruitkijken’ en ‘het actief zijn voor 
een fijn dorp’. Jan Vriens en redactie openden in januari 1976 hun  
‘Op Acht’ met’ “Een nieuwe lente, een nieuw geluid…” en kondigden 
nieuwe activiteiten aan voor een (Acht) “waarin we ons allen echt thuis 
voelen”. Dat, beste Achtenaren, wenst ook deze redactie u toe.  
 
De volgende Kijk op Acht verschijnt in de lente, op 31 maart.  
Uw kopij daarvoor kunt u tot dinsdag 14 maart 18.00 uur mailen aan: 
redactie@kijkopacht.nl. 
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In Memoriam 
Jan Vriens 

 
In januari ontving de redactie van ‘Kijk op Acht’ het trieste bericht dat 
Achtenaar Jan Vriens is overleden. Jan heeft als vrijwilliger veel voor 
ons kerkdorp gedaan.  
 
Voor ons, de redactie van ‘Kijk op Acht’, was Jan de inspiratiebron om 
‘zijn’ informatieblaadje ‘Op Acht’ nieuw leven in te blazen.  
Zijn boekje werd namelijk door veel Achtenaren gemist.  
 
De redactie wenst de familie sterkte met het verlies van Jan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Vriens 
21 mei 1930 – 20 januari 2023 

 
 
Onderwijs 
Sinds maart 1967 woonde Jan Vriens met zijn gezin (vrouw en vier 
kinderen) in Acht. Hun grote tuin bood ruimte voor zijn hobby’s, tuinie-
ren en het houden van kleinvee zoals geiten, kippen, duiven en aller-
lei andere dieren die hun weg naar hem wisten te vinden.  
 
Jan was werkzaam in het onderwijs.  
Hij was hoofd van een Zmlk-school in Eindhoven. 

 
 
 
 

Lees verder op pagina 7 
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In Memoriam 
Jan Vriens 

(vervolg) 
Actieve vrijwilliger 
Jan heeft een actieve rol in het verenigingsleven van de  
gemeenschap Acht gehad. 
Hij was een van de initiatiefnemers van Stichting Jeugdbelangen,  
van de Dorpsraad (partij Handelsbelangen) en van Toneelvereniging 
Acht, de latere Achtse Revue.  
Bij activiteiten zoals de carnavalsoptocht of de Boerenbruiloft was  
Jan vaak de spreekstalmeester. 
 
Infoblad ‘Op Acht’ 
Samen met anderen zette Jan ‘De kerkberichten’ om in het  
dorpsinformatieblad ‘Op Acht’. Hij zat 30 jaar in de redactie.  
In de begintijd was dit een arbeidsintensief proces, waarbij het hele 
gezin werd ingezet. De teksten werden gemaakt op een typemachine 
met speciaal stencilpapier.  
 
Daarna volgde het proces van stencilen, de boekjes in elkaar vouwen 
en nieten, vervolgens het rondbrengen ervan in het dorp.  

Later werd een drukkerij gevonden die het drukwerk overnam. 
 
 
Gezondheidsproblemen 
Tot op hoge leeftijd was Jan 
zeer actief, altijd op de hoogte 
van actualiteiten en geïnteres-
seerd in het leven om hem heen.  
Hij kreeg echter steeds meer 
gezondheidsproblemen en is na 
een kort ziekbed omringd door 
zijn dierbaren thuis overleden.  
Het afscheid van Jan heeft in 
besloten kring plaats gevonden. 
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Nagel Salon 
“My Wish”  

Manicure, acrylnagels en 
gellak 

 

Haringvliet 22 
5626 CJ Eindhoven 

06 - 46 09 52 57 
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Carnaval op Acht 2023 
HELEMAAL LOS! 

 
Ja hoor, de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang!  
De nodige vrijwilligers hebben zich gemeld en we zijn met een fijne 
club mensen aan de slag om er weer een groot carnavalsfeest  
van te maken! 
 
Optocht 
Het begint met de carnavalsoptocht door het dorp. Na dat vervelende 
virus mogen we weer "HELEMAAL LOS"! En dat hopen we te zien in 
jullie carnavalsuitingen! 
 
Zondag 19 februari 2023 
De optocht gaat van start om 13.08 uur vanaf de kiosk.  
De route zal traditiegetrouw vanaf de Lekstraat, de Amstelstraat,  
de Vliststraat en via de Rijn- en Waalstraat weer naar de kiosk gaan. 
 
Inschrijven 
Je kunt je inschrijven via deze link:  
https://forms.gle/z857EfufHGqDPDmo7  

voor de volgende categorieën: 
• Wagens 
• Loopgroep volwassenen (2 of meer personen) 
• Loopgroep kinderen (2 of meer kinderen tot 16 jaar) 
• Individueel kinderen (max 2 kinderen tot 16 jaar) 
• Individueel volwassenen (1 persoon) 
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Stone Art by José 
Sieraden en Macrame 

Creaties 

joseenfred@hotmail.com 
www.stoneartbyjose.com 

Tel. 06 18 52 15 61 
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Carnaval op Acht 2023 

HELEMAAL LOS! 
 
De link voor de inschrijvingen zal ook op de socials (FB en Insta)  
te vinden zijn! Schrijf je dus snel in! 
 
Carnavalsfeest 
Na de prijsuitreiking zal het carnavalsfeest snel losbarsten. 
Kortom, alle ingrediënten om er wederom een geslaagde carnavals-
zondag in ons mooie dorp van te maken!  
Maar jullie inschrijvingen en aanwezigheid horen daar natuurlijk ook 
bij!!! 
 
Dus graag tot ziens op zondag 19 februari bij de kiosk en langs de 
route. 
 

Alaaaaaaf! 
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Stichting Jeugdbelangen Acht 

 
 
 
 
Na een super gezellige kerstmarkt en een vrolijke minidisco zijn wij 
weer klaar voor de volgende activiteiten.  
Wat hebben we de komende periode op de planning staan? 
 
19 februari: Kindercarnaval 
Na de optocht hebben we een gezellig kinderfeestje in het Dorpshuis. 
Trek je mooiste carnavals-outfit aan en kom gezellig mee feesten met 
ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 maart: Bingo 
Altijd een groot succes! De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen van 
18.30 uur tot 19.30 uur komen voor de plaatjesbingo.  
Van 19.45 uur tot 20.45 uur zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt.  
Kosten hiervoor zijn € 2,50.  
 
Aanmelden en meer informatie 
Aanmelden is verplicht en kan via de website www.sjbacht.nl.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart.  
Deelname is altijd op eigen risico. 
 
Volg ons ook op facebook: Stichting Jeugdbelangen Acht 
Voor meer info zie ook onze website www.sjbacht.nl 
 
Groetjes, 
Erwin, Marleen, Elly, Elle, Lois, Annemarie en Cherida 
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Nieuwe coördinatoren  

Buurtpreventie Acht 
 

 
Paul van Dooren en Annelies Siepel besloten onlangs om na 8 jaar te 
stoppen als coördinatoren van Team Buurtpreventie Acht.  
 
Op 11 januari droegen ze tijdens een gezellige bijeenkomst  
(zie pagina 19) met de buurtpreventen het stokje over aan het nieuwe 
coördinatieteam.  
U ziet hen op de foto, van links naar rechts: Ian Kellock, Ineke van 
Zomeren, Thérèse Huppertz en Jan Schaffers. 
 

 
Ian, Ineke, Thérèse en Jan stelden zich voor aan de aanwezigen in 
de zaal. Zij vertelden dat ze ieder een gedeelte van de werkzaamhe-
den van oud-coördinatoren Paul en Annelies over gaan nemen. 
 
Zij hopen het hoge niveau van de buurtpreventie Acht voort te zetten. 
Hun hartelijke dank gaat uit naar Paul en Annelies voor hun onver-
moeibare inzet!  Zo te zien aan de reacties van de ca. 60  
buurtpreventen in de zaal, gaan zij de nieuwe coördinatoren daarbij 
van harte ondersteunen. 
 
 
 

 Lees verder op pagina 17 
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Buurtpreventie Acht 

(vervolg) 

 
 

‘Meelopers’ gezocht 
Om de veiligheid en leefbaarheid op Acht in samenwerking met de 
politie en de gemeente zoveel mogelijk te waarborgen, zijn we nog  
op zoek naar vrijwilligers die zich willen aansluiten bij het  
buurtpreventieteam.  
Achtenaren van 21 jaar en ouder die minimaal 2x per maand een 
wandeling of fietstocht door Acht willen maken, kunnen zich bij de  
coördinatoren aanmelden en informatie verkrijgen via  
buurtpreventieacht@icloud.com 
 
Vakantieservice door Buurtpreventie Acht 
Net als voorgaande jaren biedt het Buurtpreventieteam Acht zich aan 
om tijdens uw vakantie uw woning in de gaten te houden.  
Inbrekers weten namelijk vaak wie er voor langere tijd weg is.  
 
Wilt u van de vakantieservice gebruik maken, mail dan aan  
buurtpreventieacht@icloud.com in welke periode u afwezig bent en 
vermeld een contactpersoon die we kunnen benaderen in geval van 
ongeregeldheden.  
De vakantieservice is gratis, maar donaties zijn uiteraard meer dan 
welkom. Dit kan op bankrekeningnummer  
NL 06 RABO 03 25 44 34 83 t.n.v. T.J.G. Huppertz, onder vermelding 
van ‘BP8 Vakantieservice’. 
 
‘Buiten Beter App’ 
Mocht u buiten kleine ongemakken opmerken zoals scheef staande of 
defecte lantaarnpalen, omhoog stekende stoeptegels, zwerfafval etc. 
dan kunt u dat m.b.v. de Buiten Beter App bij de gemeente melden 
met uw mobiele telefoon. De ervaring is dat het dan zo spoedig  
mogelijk wordt opgelost. 
 
Meer informatie 
Daarvoor kunt u mailen aan de nieuwe coördinatoren van  
Team Buurtpreventie Acht: buurtpreventieacht@icloud.com 
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Buurtpreventie Acht 

Afscheid van de coördinatoren 
 
 

Paul van Dooren en Annelies Siepel besloten onlangs om na  
8 (!) jaar te stoppen als coördinatoren van het  
Team Buurtpreventie Acht.  

Paul en Annelies bij de cadeautafel 
 
Volle zaal 
Op 11 januari namen Annelies en Paul in het Dorpshuis afscheid van 
‘hun team’ dat inmiddels uit zo’n 60 buurtpreventen bestaat.  
Velen van hen waren aanwezig en verrasten hen met een persoonlijk 
afscheidsbriefje, een enorme bos bloemen en een flink cadeau.  
Namens de gemeente bedankten Gebiedscoördinator Ayoub Aabakri-
mien en Dorpsraadvoorzitter Tiny Oosterbosch Annelies en Paul voor 
hun enorme inzet voor Acht. Ook wijkagent Jan Maarten bedankte 
hen.  
Natuurlijk hielden ook Annelies en Paul een toespraak. In de vorm 
van een heus ABC onthulden zij daarin alle geheimen voor een  
succesvol Buurtpreventieteam. Dat ABC gaan we zeker bewaren! 
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 TAXI EINDHOVEN NOORD 
Voor:  
- Personenvervoer 
- Zakelijk vervoer 
- Schoolvervoer 
- Airportservice  
Bel: 06 200 500 38 
e-mail: info@taxieindhoven-noord.nl 
 
Taxi Eindhoven-Noord 
Alblasstraat 39 
5626 BJ Eindhoven 

- 
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KBO Acht 
Activiteiten 

 
 
Wandelen en fietsen 
Op de woensdagen wordt er als het weer het toelaat vanaf  
1 februari weer om 10.00 uur gewandeld/gefietst vanaf de pomp  
op het dorpsplein. 
 
Kienen  
Het kienen in het Antonius vindt plaats op de woensdagen  
15 maart, 12 april en 10 mei.  
Plankje kost € 1,50 
Zaal open om 18.30 uur 
Start om 19.00 uur  
  
Lotjes voor de prijzenslag in de pauze: 4 voor € 1,00 

Zorgsaam op Acht 
Nieuws 

 
 

De telefoonlijn 
De telefoonlijn van ZorgSaam op Acht houdt ermee op.  
Afgelopen jaar hebben we slechts enkele hulpvragen gekregen;  
daaruit maken we op dat er in Acht weinig behoefte is aan deze vorm 
van burenhulp. Achtenaren regelen zelf onderling hun hulpvragen. 
Eigenlijk is dat best goed nieuws!  
 
Wekelijkse koffiemiddag  
Onze wekelijkse koffiemiddag blijft wel bestaan. 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zijn alle inwoners van 
Acht van harte welkom om elkaar te ontmoeten en bij te praten  
onder het genot van een kopje koffie of thee.  
Er is dan ook altijd iemand aanwezig van ZorgSaam op Acht.  
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Kerknieuws 

Carnaval en de Veertigdagentijd, een getuigenis 
 
 
 
Carnaval 
De Veertigdagentijd, ook wel Vasten genaamd, is de voorbereiding  
op het Hoogfeest van Pasen. Carnaval is nog eenmaal flink feest  
vieren voordat we die sobere periode in gaan. Elk jaar vragen mensen 
mij of het wel past voor een kapelaan om Carnaval te vieren.  
Die probeer ik gerust te stellen; mijn broertje is diaken en vaak  
hebben we zelfs een of meer priesters in ons gezelschap!  
 
Wij vieren Carnaval het liefst in Maastricht. Daar sluiten we ons 
meestal aan bij de groep van mijn familie. Velen spelen in een  
harmonie en de rest is niet bang om te zingen. Zo trekken we zingend 
en spelend door de straten, met regelmatig een pauze voor een  
biertje of een frietje. Na een uur of zeven hossen is het een genot om 
de vermoeide benen in de trein naar huis te laten rusten; morgen is er 
immers weer een dag.  
 
Vasten 
Totdat met Aswoensdag de Veertigdagentijd aanbreekt.  
Dat is een tijd van versterving en meer aandacht voor God en voor je 
medemens. Ik probeer dan bewuster mijn gebeden te doen, minder 
snel mijn geduld te verliezen en mij te beperken in voedsel, drank en 
genotsmiddelen. Zo drink in de Vasten geen bier en snack ik dan niet, 
en als ik iets aanschaf dat ik niet perse nodig heb, dan gaat de helft 
van het uitgegeven bedrag naar het Vastenproject.  
 
Uiteraard moet iedereen voor zichzelf bepalen of en hoe hij of zij  
Carnaval viert en de Veertigdagentijd vorm geeft, maar ik kan u uit 
ervaring zeggen: hoe meer aandacht je aan het Vasten geeft,  
hoe intenser je Pasen beleeft. En als u denkt, dat hou ik nooit vol tot 
Pasen, de zondagen zijn geen Vastendagen!  
 
Kapelaan Geelen  
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Website Acht.nl 
Het redactieteam stelt zich voor! 
 
Heel laat op de avond was uw redactie te gast bij de redactie van 
Acht.nl, de website van en voor Acht. Net als wij werken zij aan  
een informatievoorziening om u op de hoogte te houden van alles  
wat er in Acht leeft; en ook zij zijn veelal achter de schermen actief 
voor ons dorp. Nu Hans Klein Sprokkelhorst, de oprichter van de 
website ons dorp helaas gaat verlaten, de hoogste tijd om het team 
dat zijn werk stukje bij beetje overnam aan u voor te stellen! 
 
Een website van en voor heel Acht 
“Dat is en blijft het doel” zeggen Sander, Daphne en Peter in koor. 
“Elke Achtste organisatie die geen eigen website heeft houdt een 
‘eigen pagina’ op website Acht.nl; de anderen nemen we op met  
een vermelding. Zo zijn alle Achtse ‘clubjes’ op Acht.nl te vinden. 
Voor Achtse initiatieven die er nog niet op staan maken we graag een 
vermelding.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het team ‘achter de schermen van Acht.nl’  
Sander (links op de foto) is nieuw in het team. Daphne (midden) hielp 
oprichter Hans al een jaar of 8 met de teksten.  
Peter en Sander zorgen nu voor de techniek.  
Vereniging Achtse Belangen zorgt (letterlijk en figuurlijk!) voor de  
web-hosting en technische ondersteuning, “Maar, als redactie zijn en 
blijven we onafhankelijk” benadrukken Daphne, Sander en Peter. 
 
Daphne ondersteunt in het dagelijks leven bij Royal Kentalis het team 
dat lesmaterialen maakt. Ze woont 15 jaar in Acht en schrijft graag 
teksten. “Ik let op de leesbaarheid en schrijf onze berichten  
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het liefst zo dat iedereen ze leuk vindt en daardoor meer berichten 
gaat lezen. Ik hoop dat mensen daardoor nieuwtjes of activiteiten zien 
die ze nog niet kenden. Wie weet leidt dat tot een kijkje bij een Achtse 
Vereniging.”  
 
Sander woont 1,5 jaar in Acht. Hij las de oproep ‘website Acht.nl 
zoekt versterking van een ICT-deskundige’ en besloot direct om zich 
aan te melden. Hij werkt als ICT’er bij een bedrijf dat apparatuur 
maakt voor medische laboratoria. “Ik ga me vooral met de vormge-
ving en werking van de site bemoeien zodat die er nog leuker uit gaat 
zien en sneller werkt.”  
 
Peter, ook ICT-deskundige, gaat dit samen met hem doen.  
Hij woont 28 jaar in Acht en dat bevalt goed. “Omdat ik meer voor 
Acht wilde doen ben ik sinds een paar jaar lid van de Dorpsraad. Ik 
richt me op de communicatie tussen de Dorpsraad en ‘het dorp’ want 
die behoefde verbetering.”  
Uw redactie vertelt dat veel dorpsgenoten de uitnodigingen missen 
die de Dorpsraad ‘vroeger’ huis-aan-huis bezorgde. Daardoor wist 
iedereen wat er besproken zou gaan worden, wat heel prettig was. 
Peter legt uit dat de (nieuwe) dorpsraad door o.a. tijdgebrek niet kan 
flyeren. “Dus ik hoop dat we alle Achtenaren via Acht.nl gaan  
bereiken.” 
 
Vernieuwingen 
“We blijven een website maken voor ‘heel Acht’. Daarom willen we 
ons ook op expats gaan richten. Verder gaan we een goed toeganke-
lijk ‘Achts archief’ bouwen voor foto’s en leuke berichten van vroeger. 
En, we willen de site meer interactief maken. We roepen dan ook ie-
dereen op om zich te abonneren op onze nieuwsbrief”.  
 
Nieuwsbrief? 
“Jazeker”, antwoorden Daphne, Sander en Peter. “Elke vrijdagmiddag 
verschijnt onze wekelijkse digitale nieuwsbrief met korte, actuele be-
richtjes”. Dat is meteen het verschil met uw Dorpsblad, want daarin 
staat vooral het Achtse nieuws voor de wat langere termijn”.  
 
Als u de digitale nieuwsbrief van Acht.nl ook wilt ontvangen,  
mail dit dan aan Tip@Acht.nl 
 
We wensen het redactieteam van Acht.nl heel veel succes; fijn dat zij 
de website voor ons dorp blijven verzorgen!  
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Koninklijke onderscheiding 

John Beer geridderd 
 
Achtenaar John Beer (60) uit de Bert Kemplaan begon 50 jaar  
geleden met judo. Nog altijd staat hij wekelijks ‘op de mat’ als judoka 
en jiujitsu-ka. Ook is hij al meer dan 30 jaar actief voor ‘zijn bond’ als 
vrijwilliger, bestuurder en assistent-trainer.  
 
Verrassing 
Op 14 januari werd John Beer tijdens het Matsuru Dutch Open Espoir 
verrast met een koninklijke onderscheiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Beer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  
Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (rechts op de foto) sprak hem 
daarbij namens de koning toe. 
 

Lees verder op pagina 29 
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Koninklijke onderscheiding voor John Beer 

(vervolg) 
 

Toespraak van de burgemeester 
Burgemeester Jeroen Dijsselbloem zei in zijn toespraak o.a. het vol-
gende: “In 1996 werd u lid van het districtsbestuur Zuid-Nederland 
met de portefeuille Jeugdzaken. U was verantwoordelijk voor alle 
jeugdwedstrijden en de opleiding voor jeugdigen. U zette onder meer 
een Sinterklaastoernooi voor beginnende judoka’s op en het 
‘Twinkeltoernooi’ voor judoka’s met een verstandelijke en/of lichamelij-
ke beperking.” 
“In 2006, werd u districtsvoorzitter bij de judobond”.  
“Onder uw bezielende leiding heeft de judobond een flinke professio-
nalisering doorgemaakt.”  
 
Toernooidirecteur 
Het Matsuru Dutch Open Espoir in Eindhoven, waarvan John Beer al 
ruim tien jaar toernooidirecteur is, is voor wat betreft het aantal deel-
nemers een van de grootste judotoernooien ter wereld. John Beer 
droeg daaraan bij.  
Burgemeester Jeroen Dijsselbloem zei daarover “Samen met vrijwil-
ligers hebt u ervoor gezorgd dat dit evenement een stevige status 
heeft gekregen, met name ook in het buitenland.” 
 
Stapje extra 
Ook prees de burgemeester John Beer om zijn kwaliteiten als be-
stuurder en om zijn inzet. “Als bestuurder slaagt u erin diverse gele-
dingen van Judobond Nederland te verenigen, 
juist ook bij moeilijke kwesties. U staat klaar  
als men een beroep op u doet – wat nogal  
eens gebeurt – en bent steevast bereid een 
stapje extra te zetten. U verstaat de kunst van 
het luisteren en houdt immer het grotere  
belang voor ogen: de sport, de sporters en de 
onmisbare vrijwilligers.”  
 
Beers verdiensten voor het judo, jiujitsu en  
aikido zijn groot aldus de burgemeester,  
“niet alleen hier in het zuiden maar in heel  
Nederland. U houdt van judo, meneer Beer,  
en de judowereld houdt van ú.” 
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Achtse Revue 

 
 

2023 beloofd weer een mooi toneeljaar te worden! 
 
In 2022 brachten wij 2 producties op de planken waar we met veel 
plezier op terugkijken. In maart was dat “The Best off” en in november 
brachten we samen met de sinterklaasvereniging “Sinterklaas en het 
sinterchillfeest”. Het waren feestjes op, voor en achter het toneel.  
Publiek, sponsors en vrienden bedankt! 
 
Nieuwe producties 
Ook in 2023 zullen wij 2 producties op de planken gaan brengen.  
Inmiddels zijn we gestart met de repetities van “Een rits te ver”.  
In het Pinksterweekend van 27 en 28 mei zullen wij deze productie in 
de Hof van Acht ten tonele gaan brengen.  
We gaan de Hof van Acht omtoveren tot een heus openlucht theater! 
Noteer het vast in uw agenda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winterstuk 
In juni zullen we van start gaan met de repetities van een winterstuk 
voor de hele familie. Deze voorstelling zullen we in december in het 
Dorpshuis ten tonele gaan brengen.  
 

Lees verder op pagina 33 
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Achtse Revue 

(vervolg) 
 

Wist u verder trouwens dat: 
 

• Wij iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.30 uur repeteren 
en altijd afsluiten met een gezamenlijke borrel? 
 

• Wist u dat wij onze vrienden en sponsoren heel dankbaar zijn? 
 

• Wist u dat u geen ervaring nodig hebt om spelend lid te  
worden? 
 

• Wist u dat wij altijd op zoek zijn naar nieuwe leden tussen de  
16 en 45 jaar? 
 

• Wist u dat wij een gezellige vereniging zijn met  
30 trouwe leden? 
 

• Wist u dat wij met professionele regie werken zodat iedereen 
vol vertrouwen op het podium staat? 
 

• Wist u dat wij afwisselend repeteren in onze eigen ruimte en  
het Dorpshuis? 
 

• Wist u dat wij de scripts soms kopen en soms op maat laten 
schrijven zodat alle leden die graag spelen ook kunnen spelen? 

 
 
 

2023 beloofd een mooi toneeljaar te worden,  
wij hebben er zin in! 
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ADVOCATUUR  BEMIDDELING  CONFLICTHANTERING 

MEESTERS VAN HET ZUIDEN 

ARBEIDSRECHT 
Ontslag, vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst,  
transitievergoeding en arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, 

arbeidsrechtbemiddeling / mediation. 

JEUGDRECHT 
Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gezag & voogdij, 

PERSONEN- EN FAMILIERECHT 
Adoptie, alimentatie, donorovereenkomst, draagmoeder-

schap, (echt)scheiding(bemiddeling), erkenning, 
(regenboog) ouderschap, vervangende toestemming, 

verbreking samenleving, familie-mediation. 

• FAMILY GOVERNANCE • 
Duurzame bedrijfsstructuur vastleggen voor familieleden in 

relatie tot het familiebedrijf, overige zakelijke geschillen. 

• EMOTIONALLY FOCUS MEDIATION • 
Veilig onthechten als partners, opnieuw verbinden als 

Brabantse Meesters B.V. t.h.o.d.n. Meesters van het 
Zuiden: Kazernestraat 10 • 5928 NL, Venlo 
T +31 (0)85-0181660 www.meestersvanhetzuiden.nl • 
info@meestersvanhetzuiden.nl. 
Bezoek ons in: Eindhoven, Helmond, Venlo & Venray 
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locatiemanager  
Dikkie en Dik 
Lobke Sanders 
lobke@dikkie-en-dik.nl 
040-782 01 35  

directeur 
Basisschool St Antonius Abt 
Kim Keesmekers 
spilcentrumacht@skpo.nl 
040-262 15 20 

Spilcentrum Acht 
 
 
 

Het jaar 2022 hebben we mooi afgesloten met een samenkomen  
in de kerk. Van de peuters van Dikkie en Dik tot de mensen uit het 
Antonius, iedereen kwam samen in de kerk om kerstliedjes  
te zingen.  
Onder begeleiding van een pianist werden er zowel oude als nieuwe  
kerstliedjes gezongen door jong en oud.  
Een hele sfeervolle afsluiting van het jaar, die voor herhaling  
vatbaar is! 
 
Voorlezen 
Het nieuwe jaar is gestart en op woensdag 25 januari werden  
de jongste kinderen voorgelezen door niemand minder dan  
Mieke Verhees, de locoburgemeester van Eindhoven.  
Zij las voor uit het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ in 
het kader van de nationale voorleesdagen.  
 
Carnaval 
Ook bereiden we ons voor op het carnavalsfeest wat weer voor  
de deur staat. Op vrijdagochtend 17 februari wordt er door  
alle kinderen gehost en gefeest. Maar ook zijn er in de aanloop  
naar die vrijdag elke dag speciale thema’s:  

• “raar-met-je-haar-dag”,  
• “schminkdag”,  
• “neondag” en  
• “pyjama-dag”.  

 
Aanmelden nieuwe leerlingen 
Voor de school is het fijn om goed zicht te hebben op instroom van 
nieuwe leerlingen. We willen daarom vragen om nieuwe kinderen al 
op 2,5 jarige leeftijd aan te melden. Natuurlijk bent u welkom voor een 
rondleiding!  
 
Neem daarvoor contact met ons op via www.spilcentrumacht@skpo.nl 
of bel 040-262 15 20. 
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Scouting Albert Schweitzer  

26 maart spullenbeurs!  
 

 
Na drie jaar corona-afwezigheid organiseert Scouting Albert  
Schweitzer op 26 maart weer een spullenbeurs! We komen graag bij u 
langs om uw spullen op te halen op:  

• Acht-Noord: vrijdag 24 maart na 18.00 uur 
• Acht-Zuid: zaterdag 25 maart 
 

Wilt u uw spullen dan aan de straat zetten en markeren met een flyer? 
We rijden met een aanhanger door Acht. De scouting-leden zullen bij 
u aanbellen. 
 
Spullen afgeven 
U kunt op beide data / tijden ook spullen afgeven bij onze blokhut op 
Mispelhoefstraat 126.  
Graag alleen spullen die nog bruikbaar zijn en die niet te groot zijn 
(geen witgoed / bedden / zonnebanken etc).  
 
Spullenbeurs 
De Spullenbeurs is op 26 maart van 12.00 tot 15.00 uur op het terrein 
van de scouting, Mispelhoefstraat 126. 
 
Dit jaar zijn er voor de opbrengst twee doelen. 

• Zoals altijd een extraatje voor onze zomerkampen  
• Vernieuwen van het middenstuk van onze blokhut 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Op deze tekening ziet u het eerste uitgewerkte idee.  
Ons budget is verre van voldoende hiervoor. Daarom zijn we op zoek 
naar (alternatieve) vormen van sponsoring. Helpt u ook?  
 
Mail voor meer informatie naar  
spullenbeurs@scoutingalbertschweitzer.nl 
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Afvalinzameling: 

 ‘Helemaal op de schop’ 
 
 

Nieuwe Afvalkalender 2023 is beschikbaar 
Eind november heeft CURE een mailing aan Achtenaren verstuurd 
waarin zij melden dat de ophaaldagen van het afval mogelijk  
gaan veranderen. 
 
Nu de nieuwe Afvalkalender beschikbaar is, blijkt dat het  
ophaalschema vanaf januari 2023 inderdaad is gewijzigd. 
Voor verschillende straten wijzigt de ophaaldag voor restafval en GFT  
van donderdag naar woensdag.  
 
Op de website van Cure (www.cure-afvalbeheer.nl) bij  
“mijn afvalkalender” is voor ieder adres de afvalkalender voor 2023  
als PDF bestand te downloaden. 
 
Oud papier 
Het oud papier wordt tot en met maart nog normaal opgehaald. 
Daarna zouden we in Acht voor oud papier en karton ook een 
(blauwe) container krijgen. Deze containers worden dan op een nog 
nader te bepalen dag en tijd geleegd. 
 
Meer informatie 
Voor alle gemak: download de Cure-app!  
Met deze app ontvangt u vanzelf een herinnering wanneer u welk type 
afval aan de straat mag zetten. 
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Geldmaat 

Pinautomaat verdwenen…. 
 
Helaas is de geldautomaat (pinautomaat) in de Rijnstraat / Waalstraat 
door de firma Geldmaat verwijderd. De redactie ontving hierover het 
onderstaande bericht van Remco van Dooren. 
 
Geldmaatwinkels  
Geldmaat is inmiddels in de grotere centra van Nederland begonnen 
met zogenaamde ‘Geldmaatwinkels’.  
In Eindhoven is er onlangs een Geldmaatwinkel geopend in het  
winkelgebied Woensel (Woensel 3). Ook voor het centrum van  
Eindhoven is Geldmaat op zoek naar een locatie. 
 
Voordeel van de Geldmaatwinkel is dat alle chartale diensten onder  
1 dak (binnen dus) kunnen worden aangeboden met een ruime  
openstelling van 7.00 uur tot 22.00 uur.  
Dat betekent ook dat Geldmaat de pinautomaten in andere gebieden 
optimaliseert en dat de pinautomaten waar weinig gebruik van wordt 
gemaakt weggehaald worden. 
 
Inwoners van Acht zijn sowieso ook voor andere diensten  
aangewezen op omliggende winkelcentra; daar staan wel  
geldautomaten (o.a. Winkelcentrum Ardechelaan-Achtse Barrier en 
Winkelcentrum Biarritzplein).  
 
Meer informatie: 
https://studio040.nl/nieuws/artikel/geldautomatenwinkel-laat-mensen-
weer-contant-betalen-in-winkelcentrum-woenselxl 
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Dorpsraad 

Tijdelijke locatie basisschool 
 

 
Afgelopen zomer was er een flinke brand in de basisschool.  
Op 16 januari praatte de gemeente Eindhoven de ouders en diverse 
Achtenaren bij over de plannen voor de toekomstige tijdelijke locatie.  
 
De Dorpsraad organiseerde de informatieavond; deze vond plaats 
in het Dorpshuis.  
 
Merwedeveld 
Het was al even bekend dat de tijdelijke school (units) op het Merwe-
develd komt. De ingang van de school komt waarschijnlijk aan het Vol-
kerak. Dit is er momenteel wel en niet bekend: 

• De vergunning is net voor het kerstreces ingediend 
• De plannen voor de indeling van het tijdelijke gebouw (units) zijn 

een eind gevorderd, maar nog niet klaar. Het totale oppervlak 
van de school wordt ongeveer 1700 m2. Er komen 12 lokalen en 
andere voorzieningen, zoals een aula, BSO ruimte, peuterspeel-
lokaal, toiletten en een lerarenkamer. 

• Aan de inrichting van het terrein rondom de school is nog niet 
gewerkt; daarover is dus nog niets bekend 

• Er is nog geen verkeerscirculatieplan 
 

De volgende planning (onder voorbehoud en indicatief) zoals  
gepresenteerd door de gemeente is:  

• Indienen vergunning: december 2022 
• Definitief ontwerp: week 3 van 2023 
• Grondonderzoek: week 4 van 2023 
• Productie units: jan – mrt 2023 
• Bouwplaatsinrichting: start begin maart 2023 
• Grondwerk/fundatie/riolering: start medio maart 2023 
• Aanleg voedingen elektra etc: start begin april 2023 
• Plaatsing / afmontage units: start begin april 2023 
• Terreininrichting: start medio april 2023 
• Opleveren en inhuizen: rondom (na) meivakantie 2023  

(24 april tot 5 mei) 
 

Bron: https://acht.nl/verslag-voorlichtingsavond-tijdelijke-locatie-
school/ 
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GGzE Grote Beek 

Wandelen op het Breinpad 
 
 

Wandelen heeft veel voordelen, voor zowel je fysieke als geestelijke 
gezondheid. Wekelijks 150 minuten wandelen verbetert het mentale 
welzijn en vermindert het risico op een depressie. Het is een laag-
drempelige activiteit die je eigenlijk overal kunt doen.  
Het belangrijkste is om geregeld te wandelen en om het vol te hou-
den. Een mooie wandeling daarvoor is ‘Het Breinpad’ op Landgoed 
De Grote Beek, het landgoed van GGzE. Het is een natuurwandeling 
langs gebouwen, bos, kunst en natuur. Het pad gaat de komende ja-
ren steeds meer zichtbare kenmerken aan ‘beleven’ krijgen.  
 
De meanderende route, in totaal 4 kilometer lang, neemt je mee langs 
prikkelende bouwwerken, kunst en zitplekken. Het Breinpad is een 
leidraad en een uitnodiging om de helende omgeving van De Grote 
Beek te verkennen en ervan te genieten. Het is bewezen dat verblij-
ven en bewegen in de natuur een helende werking heeft. 
 
Breinpunten  
Het 65 hectare grote bos van GGzE heeft een belangrijke functie voor 
de stad Eindhoven. Het is een plek waar aan mentale gezondheid en 
herstel gewerkt wordt. Het bos doet echter ook dienst als verlager van 
hittestress en als recreatiegebied met wandel - en fietsmogelijkheden.  
 
GGzE werkt intensief aan het behouden en versterken van bos aan 
de rand van de stad. Het Breinpad bevindt zich in dit bos. Met het 
Breinpad wordt er nadrukkelijk geïnvesteerd in de beleving en in de 
helende werking van natuur. Daarom zijn er kunstobjecten, relicten en 
follies: zogenoemde ‘breinpunten’ geplaatst.  
Breinpunten zijn bijvoorbeeld zit- en uitkijkplekken, een boom- en  
observatie hut, een bijentuin, het water in de Grote Beek en een  
labyrint. 
 
Breinpad - boekje  
Het Breinpad- boekje is te leen bij de receptie op Dr. Poletlaan 40.  
Via www.ggze.nl/breinpad is het ook online te vinden. 
 
De afgelopen tijd is er hard gewerkt; met hulp van cliënten, naasten, 
medewerkers en vrijwilligers van GGzE krijgt het Breinpad steeds 
meer vorm. Er zijn nog verschillende breinpunten in ontwikkeling 
maar de route is nu al meer dan de moeite waard om te lopen!  
U bent van harte welkom. 
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  COLOFON 
Kijk op Acht is een uitgave voor de bewoners van Acht en wordt verzorgd 
door de Stichting Dorpsblad Kijk op Acht. 
Doelstelling: informatie geven voor en door bewoners van Acht.  
Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt 
kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht 
voor om teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo 
goed mogelijk intact laten.  

 

Oplage: circa 1650 stuks 
Verspreiding: Huis - aan - huis in Acht 
Kopij svp aan: redactie@kijkopacht.nl of Redactie, Emilie Wertheimlaan 15, 

5626 GN  Eindhoven  
Aanmelden vrijwilligers en adverteerders: 
Bezorging: bezorging@kijkopacht.nl 
Advertenties: advertentie@kijkopacht.nl 
Website Acht: kijk op www.acht.nl voor het laatste nieuws 

  

Sluitingsdatum kopij volgende uitgave: 14 maart voor 18.00 uur. 
Kijk op Acht verschijnt weer op 31 maart. 
De uitgave van dit blad wordt - naast de vele vrijwilligers - financieel mede  
mogelijk gemaakt door adverteerders, sponsoren, donaties en subsidies. 
Wanneer u een financiële bijdrage wilt doen dan graag op 
ABN/AMRO NL 66 ABNA 06 01 51 06 31 Stichting Dorpsblad Kijk op Acht  
o.v.v. gift Kijk op Acht. 

Februari  
 15 KBO kienen Antonius 
 19 Carnavalsoptocht 
 19 SJB Dorpshuis kindercarnaval 
 

Maart 
 15  KBO kienen Antonius 
 24  Scouting ophalen spullen  
   in Acht-Noord;  
 25  Scouting ophalen spullen  
   in Acht-Zuid 
 26 Spullenbeurs scouting 
 31 Uitgave Kijk op Acht 

KBO-activiteit  
Voor iedereen uit Acht: 
Elke woensdag, 10.00 uur: fietsen en 
wandelen vanaf de pomp Dorpsplein 
 
Activiteiten Dorpshuis: 
Inloopmiddag:  
elke dinsdag 14.00 uur 
 
Repair Café:  
1

e
 en 3

de
 woensdag van de maand 

van 14.00 – 17.00 uur 

Ophalen en inhaaldagen van de groene en grijze kliko’s kijk op: 
https://www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender/afvalkalender-eindhoven/ 
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